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HÁROMSZÁZHATVANÖT

Kisváros: Hány napot dolgozott az elmúlt 
365 napból?
Nagy János polgármester: 2 nap szabadsá-
got vettem ki, amit a családommal töltöttem 
a Balatonon, de sajnos akkor éppen beteg 
voltam és a szobában feküdtem lázasan. 
Illetve még három napot voltunk nyáron 
Dombóváron, amikor hivatali szünet volt az 
önkormányzatnál. Summa summarum, 360-
at. Már a ciklus elején, tehát a tavalyi év végén 
annyi feladat zúdult a nyakamba, hogy konk-
rétan semmi másra nem volt időm. Sajnos 
nem voltak segítőim, kénytelen voltam beleta-
nulni az új munkámba, ami rengeteg időt és 
energiát vett el tőlem. Hozzáteszem, előtte 
már 5 évig dolgoztam a városért, munka után 
nem haza mentem, hanem a lakókhoz, hiszen 
sokan kerestek meg a problémájukkal. 
Igyekeztem minél több rendezvényen részt 
venni, segítettem civil szervezeteknek és min-
denki másnak, akinek szüksége volt rá. Ez a 
rengeteg munka a kampány időszakában hoz-
ta meg gyümölcsét, hiszen többen jöttek segí-
teni, akár plakátozni vagy szórólapozni.

KV: Mikor határozta el, hogy polgármester 
szeretne lenni? Mi volt az indíttatás?
NJ: Annak idején egy volt képviselő – akkoriban 
alpolgármester – feljelentett, és nagyon rosszul-
esett az, amivel megvádolt. A pert megnyertem, 
ezután gondoltam úgy, hogy itt az ideje az ön-
kormányzatban a vérfrissítésnek. Tulajdonképpen 
ennek a politikusnak köszönhetem, hogy most 
polgármester vagyok. Nekem mindig az volt a 
fontos, hogy kiálljak a szegények, a nehézsorsúak 
mellett. Ez gyerekkoromban is így volt már. 
Általános iskolában is megvédtem azokat a gye-
rekeket, akik rászorultak. Ez a mozgatórugóm. 
Mottóm, hogy mindig a célt kell nézni és mindig 
a jó ügyért kell kiállni. Azoknak a pártoknak és 
civil szervezeteknek, amelyekkel összefogtunk…

…nemcsak az volt a célunk, 
hogy legyőzzük a Fideszt, hanem az, 
hogy megmutassuk, lehet másként, 

lehet jobban csinálni.

Én ebben hittem, ezért gondoltam úgy, hogy 
érdemes elindulni a választáson, hiszen tény-

leg sokat dolgoztam és sok támogatóra tet-
tem szert. Az előző ciklusban nem volt válasz-
tókerületem, hanem listáról jutottam be, ezért 
nemcsak egy választókerületre összpontosí-
tottam, hanem az egész városra. Ez volt a 
szerencsém, hiszen így az összefogásban ne-
kem volt a legnagyobb ismeretségem. Egyedül 
a Momentum javasolt más polgármesterjelöl-
tet, végül a tárgyalások során én lettem az 
összefogás jelöltje.

KV: Mielőtt polgármester lett, egy multi-
nacionális cégnél dolgozott 19 évet senior 
CAM-programozóként. Azt a fajta kreati-
vitást mennyire tudja hasznosítani a mos-
tani munkájában?
NJ: Azon túl, hogy szeretek emberekkel fog-
lalkozni, nagyon hasznosnak tartom azt is, 
hogy amikor különböző cégek jönnek prezen-
tálni, rögtön átlátom a terveket. Eredetileg 
gépésztechnikusi végzettségem van, de ököl-
vívó szakedzőit is végeztem, ahol a pszicholó-
gia tantárgy nagyon erősen belénk lett plán-
tálva. Alázattal kell csinálni a munkámat. 
Sokan azt mondják, nem irigyelnek. Politikai 
berkekből és a civil szférából egyaránt. Aki 
nem ismer, azt hiszi, nekem a hatalom a leg-
fontosabb. Ezen csak mosolygok, hiszen ez 
egyáltalán nem így van. Én úgy gondolom, a 
polgármesternek az a dolga, hogy a közjót 
szolgálja. Nem állítom, hogy ez nem jár stresz-
szel, sőt! Kapok támadásokat innen is, onnan 
is, rendkívül sok rágalom ért. Alapjában véve 
én stressztűrő ember vagyok, de az utóbbi 
időben a szervezetem jelezte, hogy eddig és 
ne tovább. Lebetegedtem a stressztől, kicsit 
felőrlődtem. Ezt persze a politikai ellenfeleim 
ki is használták… Ekkor döntöttem el, hogy 
másként fogok hozzáállni a mindennapokhoz. 
Nemcsak magam, hanem a családom miatt is. 
Nem könnyű, hiszen azt nem lehet megoldani, 
hogy mindenkinek megfeleljek. 

Nagyon sokan csak és kizárólag 
pártpolitikai fejjel tudnak gondolkozni, 

azzal nehéz mit kezdeni.

Lásd helyi közösségi média. Ott nincs szim-
pátia vagy emóció. Az vagy jobb, vagy bal. 
Sajnos a bizonytalanokat ezzel be lehet csap-
ni, mert ennek a jelenségnek véleményformá-
ló ereje van. Ebben a városban is vannak ma-
nipulátorok, akik a háttérben próbálják moz-
gatni a szálakat. Ez a stílus tőlem távol áll. Én 
abban hiszek, hogy ha én korrekt vagyok, ak-
kor nem kell félnem a manipulátoroktól sem. 
Ezért úgy döntöttem, hogy a közösségi mé-
diában nem állok bele értelmetlen, parttalan 
vitákba.

2019. október 13-án új polgármestere és új városvezetése lett Szigetszentmiklósnak. Az 
ellenzéki összefogás legyőzte a Fideszt, ezzel megszakítva a sokéves kormánypárti veze-
tést. Nagy János az összefogás támogatásával, független jelöltként indult a polgármes-
teri székért, és talán sokan nem is számítottak rá, de 47,89%-os szavazati aránnyal 
kivívta magának a város első embere címet. Megelőzve ezzel a 41,52%-ot elérő Szabó 
Józsefet, a 9,09%-ot magáénak tudó Barabás Botondot, valamint az 1,05%-ot kapott 
Dorogi Gyulát. Emlékeztetőül, Nagy János az egyéni választókerületben is sima győze-
lemmel vette az akadályt, ott ő 56,42%-kal lett képviselő, maga mögé utasítva Papp 
Istvánt (37,06%) és Kovács Richárdot (4,08%). Az elmúlt egy év nem volt sétagalopp 
a fiatal városvezető számára, de elszántságával, őszinteségével és tenni akarásával ha-
mar elnyerte még azon lakók bizalmát is, akik az elején esetleg kételkedtek az új pol-
gármesterben. 2020 októberében Nagy János polgármester beszélt nekünk az elmúlt év 
tapasztalatairól.
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KV: Hogyan látja magát 2020 októberében? 
Mennyit változott az elmúlt egy évben?
NJ: Körülbelül 30 embernek mondtam annak 
idején, hogy ha változást észlel rajtam, azon-
nal szóljon. Voltak olyan jelzések, amelyeken 
elgondolkodtam és igazat is adtam. Egy évvel 
ezelőtt sokkal jobban bíztam az emberekben. 
Most már nagyon nehezen fogadok a bizal-
mamba valakit. Nagyon meg kell dolgozni 
érte. Azt szoktam mondani, hogy mindig a 
legrosszabbra kell felkészülni, és akkor nem 
érhet csalódás. Úgy érzem, egyre jobban meg-
edződöm a feladatoktól.

KV: A harminc emberen kívül hány barátot 
szerzett magának? Ki tudja-e szűrni, hogy 
az új barátok Nagy János barátai, vagy a 
polgármester barátai?
NJ: Nincs sok időm barátkozni, mondhatni, 
egyáltalán nincs. Nagyon könnyen ki lehet 
szűrni az érdekbarátságokat, hiszen azonnal 
visszajut hozzám, ha valaki rám hivatkozva 
akar elintézni dolgokat. Ezt azonnal visszauta-
sítom. Viszont így néhány ellenséget szerez-
tem, de hát a politika már csak ilyen…

KV: Mit értékel a legnagyobb sikerének és 
a legnagyobb kudarcának polgármester-
ként az elmúlt egy évben?
NJ: Legnagyobb sikerként azt könyvelem el, 
hogy olyan embereknek szereztem meglepe-
tést vagy pozitív csalódást, akik sokszor azt 
gondolták, hogy én kevésbé vagyok alkalmas 
erre a feladatra, de bebizonyítottam, hogy 
tévesen ítéltek meg. Ez számomra siker. 
Imádom a sakkot és az ökölvívást. Mindkét 
sportágban nagyon fontos az előre gondolko-
dás és az alázat.

Majd a végén, amikor a végjátékot kezdik 
és átmegy élet-halálra a játék, 

akkor jön a meglepetés és a győzelem.

Ez a siker. Valamint kevés megválasztott pol-
gármester mondhatja el magáról, hogy az 
összes ellenzéki párt beállt mögé a választások 
előtt. Ezt pedig a politikai sikernek könyvelem 
el. Legnagyobb kudarcnak azt éltem meg, hogy 
azok az emberek bizalmatlanok velem szemben, 
akik állításuk szerint egy oldalon vannak velem. 
Hogy maradjunk a sportképnél… A csapattagok 
általában egymásért is játszanak.

KV: Hogyan fogadta el a családja, hogy 
polgármester lett? Ahogy az elején elhang-
zott, nagyon kevés ideje van a privát életé-
re, hiszen lefoglalja a munkája. Hogyan 
tolerálja a felesége és a 12 éves kisfia?
NJ: Mindketten nagyon büszkék rám. A fele-
ségem elég zárkózott, nem szeret rendezvé-
nyekre járni, de az nem azt jelenti, hogy ne 
támogatna mindenben! A fiam mindig példa-
képeként emleget. Ez nagyon jó érzés. Meg-
próbálok megfelelni ennek.

KV: Nemcsak a családnak kell megfelelnie, 
hanem a város életében is részt kell 
 vennie. Melyek a következő időszak prio-
ritásai? 
NJ: A betegségem idején rádöbbentem, hogy 
nem tudok mindennek és mindenkinek meg-
felelni a városban. Ezért úgy döntöttem, hogy 
rendet teszek magam körül. Lelkiismereti és 
szakmai okokból is célravezető lesz. Ez min-
denképpen fontos a városnak. Nem fogom 
hagyni, hogy az előző városvezetés megpró-
bálja szétzilálni a rendszer működését. Tudom, 
hogy nekik ez a dolguk, és ezzel próbálnak 
szavazatokat begyűjteni, de a város nem me-
het rá erre.

A politika nagyon el tud durvulni, de a lo-
kálpatriótáknak muszáj látniuk, hogy tenni 
akarok Szigetszentmiklósért.

Azt is látja és tudja mindenki, hogy a kor-
mány, amit csak tud, megszigorít velünk 

szemben. Olyan támogatást nem kaptunk 
meg, amit minden más település megkapott. 
Szerencsénkre, ennek ellenére rendben tudjuk 
tartani a várost, a költségvetésünkből meg 
tudunk oldani felújításokat, mint például az 
Iskola utca rendberakása, valamint olyan 
nemzetközi projekteken dolgozunk, amik 
hosszú távon nagyot lendítenének a városun-
kon. Fontos, hogy a gazdasági programunk 
szerint tudjunk haladni, mivel ehhez fedezet 
szükséges, ezért olyan beruházásokra is kell 
törekednünk, mint például az ipari park bőví-
tése, hiszen ebből tudunk majd bevételt gene-
rálni. Ehhez infrastruktúrafejlesztés is szüksé-
ges. Gondolok itt utakra, a szennyvíz, az eső-
víz elvezetésére stb. Sajnos a kormány elég 
sok pénzt elvon tőlünk, ezért kell lennie egy 
B tervnek is, hogy legalább ugyanannyi bejö-
vő forrásunk legyen, mint amennyi a költsé-
günk. Sajnos vannak olyan beruházások és 
hitelek, amelyeket megörököltünk az előző 
városvezetéstől, azokat is rendbe kell tenni, be 
kell fejezni. Beszélek itt a Temesvári úti oviról, 
a Regionális Utánpótlás Centrumról, a csó-
nakházról, hogy csak egy párat említsek. Nem 
tehetjük meg, hogy politikai okokból úgy 
hagyjuk az egészet, hiszen a lakóknak ezekre 
szükségük van. Jövőre az óvodát használatba 
vehetik a gyerekek. 

Fontosnak tartom, hogy a környező tele-
pülések jó kapcsolatot ápoljanak, ezért össze-
hívtam 15 környékbeli település polgármeste-
rét, beszéltem például a turizmus fejlesztésé-
ről is. Itt van nekünk a Kis-Duna, amely egyál-
talán nincs kihasználva ebben a tekintetben. 
Erről is beszélgettünk. Természetesen ez nem 
megy egyik napról a másikra, rengeteg előké-
születet igényel, de legalább elkezdtünk be-
szélni róla. Mindenki partnernek bizonyult.

Ugyanilyen hosszadalmas projekt a buckai 
közlekedés. Ott sem megy minden egy-két 
hónap alatt. Nem lehet járdákat építeni úgy, 
hogy nincs hely hozzá. Ezért próbálunk egy 
olyan konstrukciót kialakítani, amely ezt lehe-
tővé teszi, erre volt a kérdőív, melyben a lako-
sokat kérdeztük, mi lenne nekik a legjobb. 
November 5-én lesz a közmeghallgatás, ott ez 
lesz az egyik téma. 

A Buckában elkészült az új orvosi rendelő, 
de tervezünk óvodát és iskolát is abban az új 
buckai városrészközpontban. Ezért is nagyon 
fontos a közlekedés megreformálása. 

A következő időszakban ifjúsági házat is 
szeretnék létrehozni, hiszen Sziget szent-
miklóson sajnos nincs olyan hely, ahol a fiata-
lok eltölthetnék a szabadidejüket. Ez is egy 
probléma. Persze szükség van még óvodára, 
bölcsődére is. Nem mondom, hogy pár hónap 
múlva minden felépül és elkészül, de azt meg-
ígérhetem, minden erőmmel azon leszek, 
hogy Szigetszentmiklós szépüljön, fejlődjön, 
és egy élhetőbb, jó infrastruktúrával rendelke-
ző Duna-parti kisváros legyen.

-fé-
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OKTÓBER 6-án az aradi vértanúkra 
em lékeztünk. Azokra a mártírokra és hősökre, 
akik életükkel fizettek a hazafiasságukért, 
becsületükért. Ezek az emberek mártírok 
voltak. Olyan magyar és más nemzetiségű 
katonák, akik a magyar szabadság 
eszmei ségéért harcoltak. Legyünk büszkék  
és gondoljunk rájuk tisztelettel.  
Az ünnepségen beszédet mondott  
Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere, 
az ünnepi műsorban közreműködött  
Pelsőczy László színművész,  
valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd  
és Huszár Bandérium tagjai.

Az ’56-os megemlékezés után átadták a 
PPO URBE díjat, amit 2020-ban Noseda 
Tibor, a Bíró Lajos Általános Iskola igaz-
gatója kapott. Noseda Tibort meglepe-
tésként érte az elismerés: „A díjra nem 
számítottam, de igen megtisztelő, hogy 
a felterjesztőnek feltűnt az a tevékeny-
ség, amelyet elhivatottan végzek már 20 
éve. A tevékenységemet az oktatás és a 
sportoktatás területén mindig a tőlem 
telhető legmagasabb szinten végeztem. 
A díj egy elismerés, aminek az ember 
örül és büszke rá, de a további szakmai 
munkát nem befolyásolhatja. A további-
akban is hasonló lelkesedéssel, elhiva-
tottsággal végzem a feladataimat. 
Hiszek abban, amit minden tanévnyitó 
ünnepélyen megismétlek a gyerekeknek, 
hogy: »Minden nap okosabban menjél ki 
az iskola kapuján, mint ahogyan reggel 
bejöttél!« Pedagógusként és edzőként 
ehhez szeretnék hozzájárulni nap mint 
nap.”

OKTÓBER 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőire emlékeztünk a 
Gyergyószentmiklós téren. Azokra a forradalmárokra, akik megmutatták a világnak, hogy ér-
demes a szabadságért harcolni, együtt világrengető eredményeket lehet elérni. Megemlékeztünk 
azokról a szigetszentmiklósi polgárokról is, akik élelmet és ruhát vittek Budapestre a forradal-
mároknak, valamint Heidinger Já nosról, arról a fiatal honvédról, aki életét adta a szabadsá-
gért, a hazájáért. Az ünnepségen beszédet mondott Nagy János, Szigetszentmiklós polgár-
mestere, az ünnepi műsorban a Székely Miklós Városi Kórus és Major Róbert közreműködtek.
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Elkészültek a Váci Mihály téri park padjai, amelye-
ket szigetszentmiklósi fiatalok egy csoportja 
újított fel.

Az alapozás után megkapták végleges színüket 
a padok és az asztalok. A munkálatokból Nagy 
János polgármester is kivette a részét, az ő 
kezdeményezésével és koordinálásával zajlott a 
festés. A fiatalok szerint a közös munka nemcsak 
arra volt jó, hogy szépítsék a környezetet, hanem 
arra is, hogy igazi csapattá kovácsolódjanak, és 
ezzel megmutathatják a város lakóinak azt, hogy 
nagyon is érdekli őket Szigetszentmiklós és a saját 
életterük. 

Felajánlották, hogy máskor is szívesen se gí-
tenek hasonló kezdeményezéseknél.

Kisváros: Hogyan került kapcsolatba a fiata-
lokkal?
Nagy János polgármester: Több alkalommal 
érkezett bejelentés a lakóktól, hogy fiatalok egy 
csoportja hangoskodik, randalírozik a Váci 
Mihály tér parkjában. A polgárőrség és a rendőr-
ség is ellenőrizte a gyerekeket, egy alkalommal 
én magam is jelen voltam, miután többen tá-
madtak politikai szinten, mondván, hogy ez a 
polgármester hatásköre. Ahogy elkezdtem be-
szélgetni a srácokkal, kiderült számomra, hogy 
ezek a gyerekek nem azért hangoskodnak, mert 
zavarni akarják a lakókat, hanem azért, mert 
nincs egy olyan hely, ahol beszélgethetnének 
vagy zavartalanul tölthetnék a szabadidejüket. 
Egyelőre sajnos nem tudunk nekik olyan helyet 
biztosítani, ahol megtehetnék ezeket, de addig is 
arra gondoltam, felkérem őket, segítsenek rend-
be hozni ezt a parkot, hiszen úgyis itt vannak 
mindennap, és lássuk be, van némi közük ahhoz, 
hogy ezek a padok és asztalok nagyon rossz álla-
potba kerültek. Legnagyobb meglepetésemre 
azonnal igent mondtak. A megbeszéltek szerint 
egy vasárnap délután találkoztunk. Kicsit izgul-
tam, azt gondoltam, hogy ha már nyolcan eljön-
nek, az már jó. Legnagyobb örömömre több mint 
harmincan ott voltak! Én sajnos azon a délutá-
non nem tudtam elmenni, de videochaten be-
széltem velük. Nagyon lelkesek voltak, megcsi-
nálták az alapozást, lekenték a térbútorokat. Egy 
apuka pizzával kedveskedett.

Két hét múlva újra szóltam nekik, hogy be 
kellene fejezni a munkát, véglegesíteni a színt, újra 
kell festeni a padokat, asztalokat. Hihetetlenül jól-
esett, hogy nem kellett őket nógatni, teljesen ter-
mészetes volt, hogy újra jönnek. A példa azt mu-
tatta, nekik is érdekük, hogy kulturáltabb környe-
zetben tudjanak együtt lenni, beszélgetni, tanulni, 
nem beszélve arról, hogy a lakók is újra élvezhetik 
a parkot, amit ezek a gyerekek széppé varázsoltak. 
Itt kell megjegyeznem, hogy nemcsak a padokat 

festették le, hanem összeszedték a szemetet, amit 
mások eldobáltak.

KV: Mit szóltak ehhez a lakók?
NJ: Nem csak a környékbeliektől, de a város min-
den pontjáról jöttek az elismerő szavak, amelyek 
természetesen a fiatalokat illetik. Nagyon nemes 

cselekedetnek látják ezt a lakók. Véleményük sze-
rint több ilyen kellene. Rajtam nem fog múlni, és 
remélem, hogy a város képviselő-testülete is belát-
ja, ezeknek a fiataloknak szükségük van egy olyan 
helyre, ahol össze tudnak gyűlni, ki tudnak kapcso-
lódni, ezért létre kellene hozni egy ifjúsági házat, 
ahol hasznosan tölthetnék a szabadidejüket. Ezt a 
város idősebb lakossága is elvárja tőlünk.

A fiatalok között többen vannak olyanok, akik 
napi szinten járnak ebbe a parkba. Lumvutu 
Zabundu Jonas a maga 15 évével igazán felnőtt 
gondolkodásmóddal foglalta össze, miért érzik 
úgy, hogy nekik is feladatuk, sőt kötelességük a 
park rendbetétele.
Lumvutu Zabundu Jonas: Évek óta járunk ebbe 
a parkba. Természetes, hogy panaszkodnak ránk az 
itt élők, mert esetleg néha kiabálunk, nevetünk, 
kergetőzünk. Ez akár még ijesztő is lehet mások-
nak. De higgyék el, mi nem vagyunk neveletlenek, 
csak nekünk is ki kell fújnunk a gőzt, akárcsak a 
felnőtteknek. Azt meg ugye nem lehet suttogva. 
Természetes, hogy mi is szeretnénk kulturált kör-
nyezetben lenni, éppen ezért nem is volt kérdés, 
hogy rendbe rakjuk-e a parkot. Nagyon örültünk, 
hogy polgármester úr előállt ezzel az ötlettel. Az 
meg külön öröm, hogy ő is beszállt a munkába. Jó 
kis csapatépítő volt. Ezúton szeretném megkérni a 
szigetszentmiklósi fiatalokat, hogy vegyenek pél-
dát rólunk és szépítsék a környezetüket! Legyen az 
festés, szemétszedés vagy parkrendezés. Nagyon 
felemelő érzés olyan helyen lenni és olyan dolgok-
ra vigyázni, amelyekben a saját kezünk munkája is 
benne van.

A munkálatok alatt több járókelő is megállt, 
hogy elismerését fejezze ki a fiataloknak. Sőt, más 
város lakója is méltatta a gyerekeket. Szabados 
Béla, aki kétszeres magyar bajnok ökölvívó és 
egyébként szigethalmi lakos, ezt igazán példaérté-
kű cselekedetnek tartja, és szeretné ennek hírét 
vinni Szigethalomra is, hogy az ott élő fiatalok is 
lássák, lehet ezt így is csinálni.

Ezután jött a nap könnyebb része, a csapat a 
Bowling Caféba ment pizzázni, majd egy jó kis 
bowlingozással zárták a vasárnapot.

-fé-

FESTÉKET ÉS ECSETET RAGADTAK 
A SZIGETSZENTMIKLÓSI FIATALOK
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi határozatot hozta a Temesvári utcai 
óvodaberuházás építési és felvonulási területének, vala-
mint a Kéktó-Szabadidőpark őrzés-védelmi feladatainak 
ellátása kapcsán: az önkormányzat 2020. december 31-
ig a Temesvári úti óvoda építési területén a jelenlegi tér-
figyelő hálózatot 3 térfigyelő kamerával bővíti, rendőrsé-
gi megfigyelő központba bekötve. A Temesvári úti óvoda 
lezárt épületében pedig riasztórendszert épít ki, és arra 
távfelügyeleti szerződést köt. Továbbá ugyancsak év vé-
géig megbízza az ARIES Nonprofit Kft.-t a Kéktó-
Szabadidőpark területének őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásával az éjszakai, 21 és 24 óra közötti időszakban.

A SZELEKTÍV HASZONANYAGOK MÁR 
KUKAEDÉNYZETBEN IS GYŰJTHETŐK
Az ARIES Nonprofit Kft. ügyfelei részéről fel-
merült egy igény, hogy szívesebben alkalmaz-
nának kuka edényzetet a zöldhulladék, vala-
mint a szelektív haszonanyagok gyűjtésére a 
rendelet szerinti zsákok helyett. A cég kiemelt 
célja, hogy a lakosság igényeit a lehető leg-
magasabb színvonalon, minőségi szolgáltatá-
sokkal elégítse ki, ezért a szolgáltatási terüle-
tükön lehetőséget biztosítanak a szelektív 
hulladékok kukaedényzetben történő gyűjté-
sére az alábbiak szerint:
� sárga színű vagy „Műanyaghulladék” felirat-

tal ellátott gyűjtőedény: PET, HDPE mű-
anyagok és alumínium italosdobozok, vala-
mint alumínium konzervdobozok és azok 
fedelei;

� kék színű vagy „Papírhulladék” felirattal el-
látott gyűjtőedény: vegyes papír (kartondo-
bozok, újságpapírok, magazinok stb.);

� barna színű vagy „Zöldhulladék” felirattal 
ellátott gyűjtőedény: zöldhulladék.
A szelektív hulladékok gyűjtésére kizárólag 

120 l-es kukák alkalmazhatóak, melyeket az 
ügyfeleknek kell beszerezniük. Ahhoz, hogy 
egy adott ingatlantól a jövőben ne gyűjtőzsá-
kos rendszerben, hanem kukaedényzetből tör-
ténjen az elkülönítetten gyűjtött hulladék el-
szállítása, a gyűjtőedény beszerzéséről a tár-
saságot írásban értesíteni szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a kukaedényzetek 
alkalmazhatósága sem a szelektív, 
sem pedig a zöldhulladék be-
gyűjtési rendjét nem befolyá-
solja, azok továbbra is a ren-
deleti előírások 
alapján az ARIES 
Nonprofit Kft. 
honlapján (www.
arieskft.hu) meg-
hirdetett idő-
pontokban ke-
rülnek elszállí-
tásra.

Az elmúlt hónapok nemzeti összefo-
gásának eredményeként, a Székely 
Nemzeti Tanács nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdeményezé-
sére eddig több mint 1 millió aláírást 
sikerült összegyűjteni. A koronavírus-
járvány okozta nehézségek miatt az 
Európai Bizottság meghosszabbította 
a határidőt 2020. november 7-ig. Az 
aláírásokkal azt szeretnék elérni, hogy 
az Európai Unió támogassa a nemzeti 
kisebbségeket, szeretnék felhívni a 
figyelmet a székelyföldi autonómia 
igényére. Ha aláírásával szeretne 
csatlakozni a kezdeményezéshez, 
használja a www.irdala.hu weboldalt, 
ahol online is megteheti azt.

A 31 éve működő Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület a bűncselekmények áldozatait és 
hozzátartozóit segíti a bűncselekmények 
okozta krízishelyzetekben. A fővárosi és tíz 
vidéki iroda mellett 2020. október 21-től 
Szigetszentmiklóson is támogatást kérhetnek 
a lakosok az iroda szakembereitől.

Az egyesület a rászoruló áldozatoknak és 
azok hozzátartozóinak konkrét és közvetlen 
támogatást ad. Térítésmentesen kiáll és fellép 
a sértettek jogainak védelmében, emellett 
anyagi, lelki és egyéb formában is tanácsot, 
segítséget nyújt más civil és állami szerveze-
tekkel együttműködve. Ilyenek például az Ál-
do zatsegítő Szolgálat, a rendőrség, a Nem zeti 
Bűnmegelőzési Tanács, a Bel ügy mi nisz té rium, 
az Igazságügyi Minisztérium, az önkormányza-
tok, a védett házak, gyermekotthonok, a csa-
lád segítő és gyermekjóléti központok, a Vö-
rös kereszt, a nevelési és oktatási intézmények.

A szigetszentmiklósi Fehér Gyűrű Iroda 
elérhetőségei

Fogadóóra: szerdánként 
10 és 14 óra között.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, 
Kéményseprők tere 1.

Telefonszám: 06-24-662-387.
Weboldal: fehergyuru-online.hu

Tisztelt Szigetszentmiklósi Lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Sziget szent-
miklósi Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodája 2020. október 7-től új helyszínen, a 
Losonczi u. 1. szám alatti épületben várja 
ügyfeleit.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:  13.00–18.00
szerda:  8.00–12.00 és 13.00–16.00
péntek:  8.00–12.00

Dr. Szilágyi Anita jegyző

A 2020. október 14-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés döntései

TÁJÉKOZTATÓ

FEHÉR GYŰRŰ IRODA NYÍLT 
VÁROSUNKBAN

Tovább gyűlhetnek az aláírások 
Székelyföld autonómiájáért
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A Szigetszentmiklósi Vízi Sport Egyesület idén 
másodszor is megtartotta hagyományos kör-
nyezetvédelmi programját, a Duna-takarítást. 
Október 17-én reggel az esős, borongós időben 
43-an szálltak csónakokba, kajakokba, hogy a 
vízen és a parton hagyott szemetet összeszed-
jék. Az akció végén egy három köbméteres 
konténer telt meg a Kis-Duna szigetszentmik-
lósi szakaszáról összeszedett szeméttel, melyek 

között komplett autóülés, vásznak, valamint 
sörösdobozok, műanyag palackok, székek is 
voltak. Ez azért is nagyon szomorú, mert nyár 
elején ugyanennyi szemét gyűlt össze a takarí-
tás során.

Víg Géza, az egyesület elnöke elmondta, hogy 
a hulladék nagy része a M0-s szigetszentmiklósi 
szakaszánál került elő, valamint arra is kitért, 
hogy a hulladék többsége a Nagy-Dunából jön át, 

a szigetszentmiklósi horgászok egyre jobban fi-
gyelnek a környezetükre, a horgászállások körül 
egyre kevesebb a szemét. Nagy János, Szi get-
szentmiklós polgármestere is kivette részét a ta-
karításból csakúgy, mint a júliusi akcióban, ezúttal 
is kajakba ült és önkormányzati dolgozókkal 
együtt gyűjtötte a vízbe és a partra dobott sze-
metet. A Duna-takarítás után lángost és meleg 
teát, illetve forralt bort kaptak a résztvevők.

A kissé borongós, esős idő ellenére is több mint 
száz fő részvételével idén is megtartották a 
mellrák elleni sétát Szigetszentmiklóson. Kilenc 
órakor Rákosi Katalin, az Európai Nők Szervezete 
Szigetszentmiklósi Csoportjának elnöke nyitot-
ta meg a rendezvényt és kérte fel a jelenlévők 
soraiból azokat a szakembereket és érintette-
ket, akik szakértelmükkel vagy személyes pél-
dájukon keresztül hívták fel a figyelmet a nők 
körében egyre gyakrabban diagnosztizált be-
tegségre. „Kiemelkedően fontosnak tartottuk, 
hogy ezt a rendezvényt idén is olyan sikeresen 
szervezzük meg, mint a korábbi években. A kö-

zös séta célja, hogy minél több szigetszentmik-
lósi nőhöz eljusson a kezdeményezés, ezzel is 
felhívva a figyelmet a női betegségek megelő-
zésére, a szűrés fontosságára, a női tudatos-
ságra és az önvizsgálat végzésére” – mondta 
Rákosi Katalin. Hozzátette: „Külön öröm szá-
mukra, hogy egyre több férfi vesz részt a sétán, 
ezzel is kifejezve a nők fontosságát a család-
ban, a munkában, a mindennapokban. Az idei 

esemény fővédnöki címét is férfi, Sveda Zsolt 
önkormányzati képviselő töltötte be.” 

A délután 13 óráig tartó rendezvényen a 
rózsaszín szalagok és rózsaszín maszkok kiosz-
tása után GyimiTimi irányításával vidám, tán-
cos mozgással melegítettek be a résztvevők, 
majd a kezükben lufikkal indultak el a Bajcsy-
Zsilinszky úton a lakótelepen keresztül, mielőtt 
visszatértek a kiinduló helyszínre, a Kőparkba. 

MÉG MINDIG SOK A SZEMÉT

RÓZSASZÍN 
MASZKOS SÉTA

Hazánkban évente körülbelül 5-6000 
új emlőrákos beteget fedeznek fel, és 
nagyjából 2000 nő hal bele a beteg-
ségbe. Az emlőrák ezzel a magyar nők 
leggyakrabban előforduló daganata. 
A mammográfiás emlőrákszűrés 2002 
óta ingyenesen biztosított minden ma-
gyar nő számára. (daganatok.hu)
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LEGAPRÓBBAK A HŐSKÉPZŐBEN
Szeptember 24-én a Magyar Vöröskereszt „Hősképző programja” ke-
retében 88 Napsugárhőst avattak a Szigetszentmiklósi Napsugár 
Óvodában. A járványügyi óvintézkedéseknek megfelelően a gyerekek 
mikrocsoportokban vettek részt az életkoruknak megfelelő játékos 
tréningeken. 

Kovács Éva szigetszentmiklósi önkéntes a maszkok helyes haszná-
latára, Nagy Éva területi munkatárs az alapos kézmosás szabályaira 
tanította az ovisokat. Az apró hősök ezután Barabás Dénesné 
Jeanette elsősegélynyújtás-oktató, önkéntes vezetésével „újraélesz-
tették” Miki bázisovi maci barátját. A gyermekek az udvaron szétszór-
tan elhelyezett, piros marokszíveken egyénileg is gyakorolhatták a 
szívmasszázs helyes technikáját.  Forrás: Ovi Napsugár Facebook-oldal

Kisváros: Miért érdemes az anyukáknak min-
den tőlük telhetőt megtenni a szoptatás, az 
anyatejes táplálás sikere érdekében?
Kovács Zsuzsa: A szoptatás a csecsemő táplálá-
sának biológiai módja, több mint anyatejes táp-
lálás. A táplálkozáson túl a szeretetről, bizton-
ságról, komfortról és kommunikációról szól. 
A szem- és bőrkontaktus, az anya és kisbabája 
közötti kommunikáció segíti a kötődés kialakulá-
sát. A szopó mozgás elősegíti az arc, a fogak 
fejlődését. A váltott mellből történő szoptatás 
segíti a szem-kéz koordinációt. A szoptatással 
kapcsolatos életforma segíti az idegrendszer 
fejlődését. Az anyatej serkenti a baba saját im-
munrendszerét, az egészséges bélflóra kialakulá-
sát, véd az akut fertőzésekkel szemben. 

A hosszú távú szoptatás csökkenti egyes be-
tegségek, például elhízás, cukorbetegség, magas 

vérnyomás és a daganatos betegségek kialakulá-
sának kockázatát. Minél tovább tart a szoptatás, 
annál jobban csökken a kockázat. 

A szoptatás az anyai egészségre is pozitív 
hatással van. A többi között enyhíti a szülés 
utáni vérzést, segít a várandósság előtti testsúly 
visszanyerésében. A szoptató anyák kiegyensú-
lyozottabbak, jobb a stressztűrő képességük. 

KV: Jellemző-e, hogy az édesanyák a munka, 
a karrier miatt inkább a tápszeres táplálás 
mellett döntenek?
KZS: A szülést követően szinte minden édesanya 
elkezd szoptatni, és nagyon sokan vannak, akik 6 
hónapos korig kizárólag így táplálják gyermekü-
ket, akár a babák több mint 1 éves koráig.

Nem érzem jellemzőnek, hogy a munka és 
karrier miatt nem szoptatnak a szigetszentmikló-
si anyukák, azonban vannak olyan élethelyzetek, 
amikor szükség van/lehet a mesterséges táplá-
lásra, akkor ezeket az édesanyákat ebben kell 
támogatnunk.

SZOPTATÁS EGY 
EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT

COVID–19-TESZTELÉS VOLT 
A SÁRGAHÁZBAN

Október 1-je és 4-e között a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban megrendezésre került 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata szer-
vezésében és a Szigetszentmiklós Egészséges 
Városért Közalapítvány lebonyolításában létre-
jött lakossági Covid–19-tesztelés. A Covid–19 
IgG/IgM gyorsteszt elvégzéséhez, ami nem ma-
gát a vírust mutatja ki a szervezetben, hanem a 
vírus szervezetbe jutását követően az immun-
rendszer válaszreakciója során termelődő két 
ellenanyagot (IgM és IgG). A szakmai leírások 
alapján 98,89%-os megbízhatóságú, melyhez 
mindössze egy csepp vér szükséges. A tesztelést 
az idén augusztusban felkért új közalapítványi 
kuratóriumi tagok és egy külső munkatárs ön-
kéntes munka keretében végezték a járványügyi 
szabályok maximális betartásával. 

A négy nap alatt összesen 260 tesztre je-
lentkező jött el, akik nagyon fegyelmezetten 
betartották az alapítvány kéréseit az időpontra 
érkezéssel és a maszk használatával kapcsolat-
ban. Volt néhány pozitív eset, valamint aktív 
fázisban lévő vagy már gyógyult, ellenanyaggal 
rendelkező páciens. Velük a hatályos szabályok 
szerint jártak el.

Számos visszajelzés és javaslat érkezett a 
lakosoktól. Ilyen például, hogy a tesztelési lehe-
tőségről szóló előzetes hírek, regisztráció ne 
csak internetes felületeken jelenjenek meg, 
hanem a helyszínen is lehessen érdeklődni, 
valamint befizetni. Ezeket a szervezők termé-
szetesen megfontolják, és az esetleges második 
esemény szervezésénél figyelembe veszik.

Hangzik a címben a WABA, vagyis a Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetségének 
idei jelmondata. A Szoptatás Világhetét minden év augusztus 1–7. között ünnepeljük. 
A téma köré épülő városi rendezvényt őszre tervezte a Szigetszentmiklósi Védőnői 
Szolgálat, ám a járványhelyzet miatt jobbnak látták elhalasztani. Röviden ugyan, de 
igyekszünk írásban helyettesíteni ezt Kovács Zsuzsa védőnő segítségével. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és 
a magyar táplálási irányelv szerint a cse-
csemő 6 hónapos koráig a kizárólagos 
szoptatás javasolt, valamint a betöltött 6 
hónapos korban elkezdett hozzátáplálás 
mellett ajánlott, hogy a szoptatás 2 éves 
korig vagy azon túl folytatódjon.
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A Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi 
Alapszervezet negyedik alkalommal rendezte 
meg a Hajléktalanok Őszi Tárlatát szeptember 
18-án. A humanitárius szervezet a Gyári út 
7/c szám alatti irodájában fogadta a váro-
sunkban élő szociálisan rászorulókat, köztük 
hajléktalanokat.

A meleg ebéd, tisztálkodási csomag és hi-
deg, tartós élelmiszer mellett a rászorulók le-

hetőséget kapnak ilyenkor művészeti tevé-
kenységük megmutatására. Az általuk írt ver-
seket, alkotásokat minden betérő elolvashatja, 
megtekintheti a falakon, illetve időnként a 
fővárosi Fedél Nélkül című kiadványban.

Az eseményt az országos és megyei 
Vöröskereszt mellett szigetszentmiklósi vállal-
kozások és a Lila Akác Nyugdíjasklub is tá-
mogatta.

Városunkban 30 fő regisztrált hajléktalan 
él, a rendezvényen 17-en jelentek meg. 

Az egyik legnépszerűbb kiállított alkotás 
Káosz verse volt:

Az utca népe

Nem baj, ha az utcán élsz.
Ettől kevesebbet nem érsz.
Ha érdekel a lét,
nyisd fel az emberek szemét.
Lássák meg a szegénységet,
tanúsítsanak Emberséget.

Isten megalkotta ezt a földet
és a fiát adta érte.
Ha a földet elhagyom,
Rám talál az Angyalom.

A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szep-
tember 26-án egy „különleges Patak partján 
gyönyörködhettek a résztvevők a kilátásban”. 
Az immár huszonegy éve folyó Patak Fesz-
tiválon a szervezők által felkért művészek 
mutatják be képzőművészeti alkotásaikat. 
Idén Redukált variációk címmel érkeztek mű-
vek. A sors fintora, hogy ez a cím reflektál a 
hétköznap történéseire is, a kiállítás megnyi-
tóján ugyanis csak korlátozott számban lehet-

tek jelen az érdeklődők. Azon szerencsések, 
akik részt vehettek a megnyitón, meghallgat-
hatták Szemadám György (mikrofonnál) mél-
tató szavait. A Munkácsy Mihály-díjas festő-

művész, művészeti író, beszéde után köszön-
tötte azt a négy művészt, akiket oklevéllel ju-
talmaztak kiemelkedő teljesítményükért.

Díjazottak és alkotásaik:

A CSERMELY 
HALKAN ZÚG…

„NYISD FEL AZ EMBEREK SZEMÉT”
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Október 21-én átadták „A Szigetszentmiklósi 
NŐ” elismeréseket a Városi Könyvtár és 
Közösségi Házban. A fotókiállítással egy-
bekötött díjátadót a városi Vö rös-
kereszt szervezete második alka-
lommal rendezte meg. „A kitünte-
tés célja, hogy bemutassuk azo-
kat a városunkban élő nőket, 
akiknek élete, tevékenysége 
példaértékű lehet mások szá-
mára, akik munkájukon felül a 
közösség érdekeit szem előtt 
tartva, önérdekeiket háttérbe 
szorítva cselekednek” – mondta 
el a helyi Vö röskereszt vezetője, 
az esemény szervezője. Fodor 
Antalné dr. hozzátette, hogy idén 
is a „A Budaörsi NŐ” ötletgazdája, 
Májer MSE fotóriporter közreműködött 
a kiállítás elkészítésében. 

A kiválasztás ajánlások alapján történt, idén 
azonban a helyi egyesületek, alapítványok 
mellett magánszemélyek is beküldhették az 
általuk javasolt személyek életrajzát és az in-
dokot, amiért méltónak tartják erre a díjra. 

Fodorné szerint az elismerés által egy 
olyan példaértékű összefogás jött létre 

Szigetszentmiklóson, melyben felka-
rolhatják azokat az embereket, akik 

hétköznapi hősként élik minden-
napjaikat, viszont eddig még 
nem kerültek reflektorfénybe, 
ezért szeretnék minden év-
ben díjazni a hölgyeket és 
egy fotókiállítás keretében 
bemutatni őket a nagykö-
zönségnek. A távlati célok-
ként pedig azt tűzték ki, 
hogy egy olyan tevékeny, jó-
tékony közösség alakuljon ki, 

társuljon a díjazás mellé, 
melyhez büszkeség tartozni. 

Szigetszentmiklós Önkor mány-
zata, látva ezt a példaértékű össze-

fogást és az összehangolt munkát, fel-
ajánlotta a szervezőknek, hogy finanszírozza 
a rendezvény megvalósítását. A rendezvé-
nyen Nagy János polgármester és Fodor 
Antalné dr. adta át a díjakat, és mondott kö-
szönetet a hölgyeknek.

ŐK A SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐK 

A Szigetszentmiklósi NŐ 2020-as évi 
kitüntetettjei:

BODA ANNA 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HOMONNA BÉLÁNÉ 
óvodapedagógus, 34 éve 

a Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda vezetője 
KECSKÉSNÉ MUCHA ANDREA 
„Amivarosunk” Egyesület alelnöke

KOVÁCS ÉVA 
gyógytornász, vöröskeresztes önkéntes

LACZKOVICS LÁSZLÓNÉ 
Őszirózsa Vöröskeresztes Alapszervezet elnöke 

POTEMKIN KÁROLYNÉ 
a Losonczi utcai katolikus templom 

altemplomi gondnoka, imacsoport-vezető, 
a Magyar Kamilliánus Családok 

Egyesületének elnöke
DR. SZACSVAY ZSUZSANNA 

nyugdíjas üzemorvos, a szigetszentmiklósi 
Magyar–Finn Baráti Kör elnöke

TÓTH ANNA MÁRIA 
„Merj kérni, segítünk” Facebook-csoport 

alapítója

Boda Anna Homonna 
Béláné

Kecskésné 
Mucha Andrea

Kovács Éva Laczkovics 
Lászlóné

Potemkin 
Károlyné

Dr. Szacsvay 
Zsuzsanna

Tóth Anna 
Mária

A rendezvényen Dienes Rita, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének igazgatója 
tartott ünnepi beszédet, majd átadta a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronz-
fokozatát Balázsné Hajdú Hajnalkának, Kalocsainé Babarczi Katalinnak, dr. Krisztián 
Ágnesnek és Tóth Zsanettnek. 

(Balról jobbra: Tóth Zsanett, dr. Krisztián Ágnes, Kalocsainé Babarczi Katalin) 
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CSEPEL 71
A Csepel Autógyár megalakulásának 71. évfor-
dulóján ismét a múltra emlékezünk. A tavalyi 
nagyszabású születésnap után, idén a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren tekint-
hetőek meg a gyár relikviái november 5. és 12. 
között. 

„Az országosan és világszinten is egyedülálló, 
szigetszentmiklósi Csepel Gyártmánymúzeum – 
mely az ÁTI-Sziget Ipari Park területén helyezke-
dik el – még több látogatót vonzott idén” – 
mondta el Békés György, egykori autógyári dol-
gozó, jelenleg tárlatvezető. Elmesélte, hogy a vi-
lág különböző tájairól, például San Franciscóból, 
Kínából és számtalan európai országból is jelent-
keznek csoportok, családok. Kit a műszaki törté-
nelem, kit a családi múlt érdekel.

Ha nem is az előállítás során, de az utakon 
bizonyosan minden magyar találkozott Csepel 
gyártmányokkal. A történet 1942-ben kezdő-
dött, mert akkor nyílt meg a Dunai Re pü lő gép-
gyár. A szigetszentmiklósi gyártelepen repülő-
gépmotorokat készítettek, melyekkel a német 
haderő pusztított szerte a világon… A II. világ-
háborúban a dunai szigeteket és a gyárat is 
bombázták. A termelés a Csepel Autógyár 
1949-es megalakulásával indult újra. Egészen a 
’92-es felszámolásáig ezreknek nyújtott megél-
hetést. A ’70-es években országszerte csaknem 
11 ezer ember dolgozott a Csepel telephelyein, 
köztük több ezren szigetszentmiklósiak.

Békés György elmondta, hogy „1976-ban 
10 906 ember dolgozott a magyarországi gyá-
rakban, raktárakban. A pesterzsébeti II-es szá-
mú gyárban, az egri ATRA, III-as számú gyár-
ban, és a Békés megyei IV-es számú telephelye-
ken. A gyári munkalehetőség miatt városunkba 
is rengetegen költöztek, mert kellett a munka-
erő. Ebben az időszakban Szigetszentmiklós 
lakossága egy évtized alatt megduplázódott. 
Munkáslakótelepek épültek, a családok két-há-
rom generációja dolgozott a gyárakban”.

Ha a Csepel Autógyárról beszélünk, akkor a 
hagyományos járművekből több mint 100 ezret 
gyártottak, a fenékvázakból 200 ezret, a 2, 4 és 
6 hengeres motorokból majdnem 300 ezret. 
A világ minden tájára szállítottak innen alkat-
részeket, vázakat vagy komplett járműveket. 
A buszokon kívül – ahogy a gyufásdobozokon, 
bélyegeken is reklámozták – gyártottak például 
tehergépkocsit, bútorszállítót, tartálykocsit és 
külön borszállítót is.

Valamennyi járműnél az akkoriban legmo-
dernebbnek számító technológiát – köztük a 
számítógépet is – használták.

„Az információ 80 oszlopos lyukkártyáról in-
dult és mágnesszalagra került. Úgy került be a 

nagy számítógépbe, és hogy azok milyen nagyok 
voltak, kérem?! Mint két háromajtós ruhásszek-
rény a nagymamáink idejében, körülbelül akko-
rák voltak” – meséli nevetve Gyuri bácsi.

A múzeum falai között autók, alkatrészek, 
makettek, a szocializmus kitüntetései, kék kö-
peny, a falakon régi képek láthatók, olykor nők 
is feltűnnek a nehézipari munkások sorában. 

A Csepel autók és a nők kapcsolatát így ma-
gyarázza a tárlatvezető: „A zöld színű járműve-
ket katonák, tehát akkoriban jellemzően csak 
férfiak vezették. Miért? Mert kézi erő, nagy fizi-
kai erő kellett a kormány mozgatásához. 
Amikor a szervokormányok beépítésre kerültek 
a Csepel járművekbe, akkor nagyon sok csinos 
hölgy került vezető beosztásba. Új szakmák 
alakultak, új lehetőségek nyíltak.”

A szigetszentmiklósi múzeum érdekes tár-
gyai a „Sárgaház” elé kerülnek ideiglenesen. 
A  Csepel 71 című kiállítást annak is érdemes 
megtekintenie, akit a műszaki és ipari történe-
lem érdekel, esetleg retrokedvelő, vagy egysze-
rűen nosztalgiázni szeretne.

Időszaki kiállításra hívjuk a VKKH-ba 

Képek forrása: Szigetszentmiklósi Helytörténeti 
Gyűjtemény (férfi bombázás helyszínén, férfi szer-
vokormánnyal, sorban a Csepel D–450-es teher-
autók), Csepel Gyártmánymúzeum (kiváló dolgozó 
oklevél, kék köpeny, teherautó-makett), 
csepelmuvek.hu (bélyeg, gyufásdoboz). 
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November 5–12.
Csepel Autó Kiállítás
A gyár megalapításának 71. évfor-
dulója alkalmából rendezett kis ki-
állítás bemutatja a gyár történetét, 
legdicsőbb pillanatait. A belépés 
ingyenes, tárlatvezetésre pedig két 
alkalommal kerül majd sor, melyek-
re regisztráció szükséges! Hely szín: 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
(VKKH) előtti parkoló

November 11., szerda 18.00
Irodalmi előadás a Magyar 
Nyelv Napja alkalmából
Helyszín: VKKH

November 12., csütörtök 18.00
Életmódváltó Klub „Gyógyító 
légzés – Energia légzéssel 
az egészségért”
Előadó: Molnár Erika légzés tréner
Jegyár: 700 Ft/felnőtt, 400 Ft/ diák, 
nyugdíjas. Helyszín: VKKH

November 14., 
szombat 9.00–18.00
Kincskereső kézműves vásár és 
Márton-napi családi délután. 
Egyedi kézműves termékek ki-
állítása és vására

15.00 Ételszobrász-bemutató – Ta-
nács Attila, Minden mentes Fő ző suli 
mesterszakácsa. 16.00 Bú gó csiga 
Zenede zenés gyerekműsora. 16.30 
Lámpás készítése – a Német Nem-
zetiségi Klub közreműködésével. 
17.00 Márton-napi lámpás felvo-
nulás. Borkas Fröccs busz és külön-
féle étel- és italbemutató. A belépés 
díjtalan! Helyszín: VKKH előtti tér

November 19., csütörtök 19.00
Bakelit Barát 2310 Klub
A lemezjátszón: SENA Feathers 
című szólólemeze. Vendég: Sena 
Dagadu. Irie Maffia énekesnője, 
maga írta és hang szerelte a 
Feathers dalait, változatos, ámde 
határozottan dzsessz/afro dzsessz-
be ha tá sú, az előzőnél is mélyebb és 
spirituálisabb albumot saját ma-
dártollgyűjteménye ihlette. A belé-
pés díjtalan! Regisztráció szükséges 
az info@varosbarat2310.hu e-mail 
címen! Érdeklődni: 06-20-443-
7787 Támogatójegyek is vásárolha-
tók a helyszínen. Helyszín: VKKH 

November 20., péntek 19.30
Nemcsak Jazz Klub
Budapest Ragtime Band

A 40 éves Budapest Ragtime Band a 
'80-as évek óta nagy sikerrel tartja 
életben a múlt század fordulójának 
népszerű amerikai zenéjét.  
Jegyárak: 2200 Ft/felnőtt, 1500 Ft/
nyugdíjas, diák. Helyszín: VKKH 
színházterme. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a helyszínen és a jegy.
hu oldalon

November 25., szerda 18.00
Cinema Sziget Filmklub
A tehetség
A hétéves Mary matematikai zseni, 
nagy jövő előtt áll. Nagybátyja ne-
veli, aki azt szeretné, ha boldog és 
felhőtlen gyerekkora lenne, ellen-
tétben nagyanyjával, aki harcba 
száll a kislány felügyeletéért, hogy 
kibontakoztassa tehetségét. Fő sze-
replő: Chris Evans, Mckenna Grace. 
Vendég: dr. Duró Zsuzsa PhD, a ne -
veléstudományok doktora, tehet-
ségfejlesztési szakértő. Jegyár: 800 
Ft/felnőtt, 500 Ft/nyugdíjas, diák. 
Helyszín: VKKH színházterme

November 29., 
vasárnap 8.00–18.00
Adventi Vasárnap
Helyszín: VKKH

DECEMBERI ELŐZETES:
December 4., péntek 20.00
Nemcsak Jazz Klub
Kaszás Péter – Infinity Project
Az Infinity Project egyik különle-
gessége, hogy Péter zeneszerző-
ként, dobosként és énekesként is 
közreműködik. Jegyárak: 2200 Ft/
felnőtt, 1500 Ft/nyugdíjas, diák. 
Helyszín: VKKH

December 11., péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub:
Múlt karácsony
Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/nyug-
díjas, diák. Helyszín: VKKH színház-
terme

Minden belépődíjas rendezvényünkre je-
gyek elővételben vásárolhatók a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház információján 
és a jegy.hu oldalon! A Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház szeretettel vár továbbra is 
mindenkit programjaira, rendezvényeire, 
kérjük azonban a vírushelyzet okán az 
épületben kifüggesztve, illetve az inter-
netes felületeken megtalálható és az ak-
tuális helyzethez igazodva változó ideig-
lenes szabályok betar tását.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓJA

A VÁROSI SPORTCSARNOK 
PROGRAMAJÁNLÓJÁT A 

WWW.SZSZM.SPORTCSARNOK.HU 
WEBOLDALON OLVASHATJÁK.
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Az időjárás és a verseny is borulással 
kezdődött

Szeptember 26-án 15 
óra  kor hideg időben rajtolt 
a Szabacs Kupa kajak-kenu 
verseny, melyet a Sziget-
szent miklósi Vízi Sport Egyesület 
szervezett. 

„Reggel nagyon izgultam az eső miatt, de 
szerencsére déltől ritkultak a felhők, végül igazi 
kajakos időben versenyezhettünk. Ahogy az 
várható volt, a járvány ez esetben is közbeszólt 
– az ünnepi hangulatot enyhén csorbítva – sok-
kal szigorúbb szabályokkal tartottuk meg a ver-
senyt. A 100 fős létszámkorlátot nem értük el. 
Előzetesen 85 versenyző regisztrált a hét kate-
góriában. Sajnos többen is beteget jelentettek, 
vagy az időjárás előrejelzéstől ijedtek meg, így 

csak 67-en érkeztek a rajthelyre. Egy em-
lítésre való esemény történt, a rajtnál egy 

női kajakos borult egy másik hajóegység hibájá-
ból. A mentőmotoros azonnal kiemelte, vissza 
tudott szállni a hajóba és folytatta a verseny-
zést” – mondta el Víg Géza, az egyesület elnöke.

A rajtolók zömét a helyi egyesületi tagok, a 
többieket a környező települések és a főváros 
evezősei tették ki. A 7 kilométeres táv a Rév sor 
104. szám alatt található hajóállomástól indult, a 
sportolók a Taksony vezér híd előtti bójákat 
megkerülve eveztek vissza a rajt helyszínével 
megegyező célba.

Győztesek sora a célba érkezés időpontjával, 
kategóriánként:
�  kajak-1 női – Glaser Anita – 15.36
�  kajak-1 férfi – Dobos István – 15.31
�  kenu-2 vegyes: Aipli Sándor és Aipli Sándorné 

– 15.44
�  kenu-2 férfi: Horváth Antal és Papp Péter – 

15.46
�  kenu-4 nyitott – Pásztor Gyula, Pásztorné 

Kovács Joli, Pásztor Dorina, Pásztor Boglárka – 
15.42

�  tengeri kajak-1 női – Nagy Boglárka – 15.48
�  tengeri kajak-1 férfi – Kondorosi Zoltán – 15.40

Hét hónap kihagyás után, szeptember utolsó 
hétvégéjén újra pástra állhattak a tőrözők. 
A Gerevich Aladár Nemzeti Sport csar nokban 
rendezett Magyar Kupa-fordulón a Szi get-
szentmiklósi Tőregylet kimagaslóan szere-
pelt. A Serdülő Országos Bajnokságot 
Bagdány Albert egyéniben veretlenül nyerte, 
csapatban Bödő Péterrel, Aszódi Ákossal és 
Kosztolányi Hunorral a második helyet vívták 
ki maguknak.

Bagdány Albert 15-7-re verte Budaházy 
Ambrust a döntőben, és ezzel az ötödik egyé-
ni országos bajnoki aranyérmét nyerte meg 
Kessler Zoltán edző szárnyai alatt. 

„5. országos bajnoki címemet szereztem. 
Nagy boldogság volt. Vasárnap csapatver-
seny. A srácokkal nagyon jó csapatot alkot-
tunk, úgy gondolom, meg is lett az eredmé-
nye. Nagyot küzdöttünk, nagyon közel vol-
tunk az aranyhoz. Ez nem jött össze, viszont 
annál inkább fogunk harcolni, hogy legköze-
lebb meglegyen. Ezúttal is köszönet a srácok-
nak és az edzőinknek!” – nyilatkozott Berci. 

A legközelebbi időpontokban, az októberi 
hétvégéken tovább folytatódott a sikersoro-
zat. „A kadet és junior válogatott keretben is 
bebiztosítottuk a helyünket. Egy hónap alatt a 
Serdülő Országos Bajnokságon csapatban 
második helyen végeztünk, Bagdány Albert 
pedig egyéniben első lett. Berci ezután a 
Magyar Kupán (MK) kadetban aranyérmet, 
juniorban ezüstöt szerzett, majd az MK fel-
nőttek soraiban a 18. lett. A hónap végén az 
MK kadet és junior kategóriájában szintén a 
dobogó első és második fokára állhatott. 
A kadetranglistát nagyon magasan vezeti, a 
junioron magabiztosan harmadik. Egy 15 
éves sráctól ez egész jó évadkezdés” – értékelt 
Kessler Zoltán.

BERCI ISMÉT MAGYAR BAJNOK

Fotón balról jobbra: Mátyás Bálint, Aszódi Ákos, 
Bagdány Albert, Kosztolányi Hunor, Bödő Péter, 
Kessler Zoltán 
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Az Ultrabalaton hazánk legnépszerűbb futó-
versenye, ahol a futók egyénileg vagy 2–13 
fős csapatokban arra vállalkoznak, hogy kör-
befutják a Balatont. 

A vírushelyzet miatt a májusi versenyt ok-
tóberre halasztották, és az utolsó pillanatig 
kérdéses volt, hogy a futók nekivághatnak-e a 
tervezett 220 km teljesítésének. Szigorú jár-
ványügyi előírások mellett elrajtolt a mezőny 
október első hétvégéjén.

A Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület 12 
fős csapattal képviselte városunkat. Csa pa-
tunkban kezdő és haladó futók is kivették ré-
szüket a távból, mindenki teljesítette az általa 
vállalt 10–45 km-t. „Körbefutjuk a Kéktót” 
csapatnév alatt versenyeztünk, és a vállalt 
feladatot 24 óra alatt sikerült teljesíteni. Ez a 
verseny nem csak a futásról szól, a versenyzők 
váltópontra történő eljuttatása, a sérültek 
helyettesítése igazi logisztikai háttérmunka. 
Ez a verseny csapatmunkát igényel, egymást 
segítettük, biztattuk nem csak ezen a hétvé-
gén, de a felkészülési időszakban is. Az éjsza-
kai esőzés és a sérülések sem fogtak ki rajtunk, 

ismét sikeresen teljesítettük a Balaton-kört. 
A „nagy” csapaton kívül több futóklubos tár-
sunk is részt vett az UB-n, baráti társasággal 
vagy céges csapattal sikeresen körbefutották 
ők is a Balatont.

A futás szeretete összehozza az embereket, 
a versenyre készülés motivációt ad, a cél el-
érése pedig mérhetetlen boldogságot. Várunk 
mindenkit a Futóklubba, aki szeretne társakkal 
edzeni, csapattal vagy akár egyénileg verse-
nyezni.

A JÁRVÁNY ELLENÉRE TELJES FORDULATON 
PÖRÖG A KOSÁRÉLET Térségünk kosárlabda-
akadémiája, dacolva a járvány okozta nehézsé-
gekkel, teljes erőbedobással kezdte a bajnoksá-
gokat, és alternatív edzéshelyszínen készül a 
szezonra. A Batthyány gimnázium bezárásával 
ideiglenesen a dunavarsányi edzőtáborba he-
lyezte át központját az Akadémia, amely a 
helyszínváltozással a fiatalok utaztatását is si-
keresen meg tudta oldani. Az ifjú kosarasokat 
különbusz szállítja az edzéshelyszínekre. A ver-
senynaptár már tele, a bajnokságok elkezdőd-
tek, így a szigetszentmiklósi közönség majd' 
minden hétvégén válogathat a különböző mér-
kőzések között. Három NB I-es és két NB II-es 
gárdának szurkolhatnak a Városi Sportcsarnokba 
kilátogatók, közte annak az NB I/B-s Piros cso-
portos női gárdának, amely a hazai bajnokság-
ban már több mint 500 napja nem talált legyő-
zőre, és jó eséllyel története során először fel-
juthat az A csoportba. Ha esetleg ön vagy 
gyermeke szívesen kipróbálná a kosárlabdát, 
keresse bizalommal az Akadémia munkatársait!

Bővebben: www.bkgakademia.hu

ULTRABALATONON 
A SZIGETSZENTMIKLÓSI FUTÓK
A Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület beszámolója
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

44. hét � október 26.–november 1. Elixír Patika
45. hét � november 2–8.  Melissa Patika
46. hét � november 9–15. Szent Miklós Patika
47. hét � november 16–22. Regina Patika
48. hét � november 23–29. Kígyó Patika
49. hét � november 30.–december 6. Elixír Patika

Ügyeleti nyitva tartás: 
Hétköznap: 18.00–22.00, szombat: 12.00–15.00, vasárnap: 08.00–12.00

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon 
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát! 
A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény 
fenntartja!
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2020. szeptember havi házasságkötések:
Halmi Enikő – Agócs Tamás; Kántor Eszter – Kettner Richárd János; 
Géczy Orsolya – Palaga Péter János; Bányai Erika – Corata Zsolt Alex; 
Balog Ramóna – Virág József Mózes; Szabadi Ilona – Faragó József; 
Greksa Viktória – Szabadi Gyula; Horváth Mariann – Ürögi Lajos; Stoff 
Erika Andrea – Farkas Zoltán; Pintér Barbara Tímea – Horváth Vilmos; 
Vajger Anett – Baranyai Tamás; Kacziba Szilvia – Gyapalyi Dávid; Rafael 
Ibolya Mária – Nagy Gábor; Szélesi Katalin – Helfrich Zoltán

2020. szeptember hónapban anyakönyvezett halálesetek:
Kocsis Istvánné (1931) Stein Péterné (1961)
Molnár Gáborné (1933) Szabó László Béláné (1931) 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Kisvaros20_11_02.indd   15 2020. 10. 26.   10:08:05



Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja � 2020. 11. szám

Kisvaros20_11_02.indd   16 2020. 10. 26.   10:08:07




